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Actualidade

Manuel Heitor, Ministro da Ciência e Ensino Superior
Politécnicos fazem milagres

 

O Ministro da Ciência e do Ensino
Superior considera que os
presidentes e dirigentes (atuais e
anteriores) dos institutos politécnicos
portugueses fizeram milagres.
Manuel Heitor falava durante a
tomada de posse de Pedro
Dominguinhos como presidente do
Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos (CCISP), no
passado dia 16, na Biblioteca José
Saramago, no Politécnico de Leiria.

"Os senhores têm feito milagres, da
forma como dirigem as instituições,
com tão pouco dinheiro e com tão
pouca atenção que por vezes vos dão", disse, lembrando no entanto que não concorda com a alteração da
designação de politécnico para universidade, como é reclamado pelos institutos politécnicos. "Sou um
acérrimo defensor do nome politécnico, que é do melhor que nós temos", considerou.

No entender de Manuel Heitor, "hoje temos um ensino politécnico maduro, com um nível que não
tínhamos há 10 ou 12 anos. E isso deve-se aos dirigentes que têm liderado as instituições". O Ministro da
Ciência e Ensino Superior considera que "nos últimos dois anos foram feitas alterações importantes. O
regime transitório permitiu criar novas carreiras. Mas o trabalho não está feito. Um dos principais desafios,
e que muitas universidades não querem perceber, é o desenvolvimento de carreiras de investigação. Hoje
a articulação entre ensino superior e a comunidade de investigação passa por melhor se compreender o
significado do emprego cientifico, das carreiras cientificas e de diversificar diferentes formas de carreira ao
mesmo tempo que se diversificam as atividades de investigação e do ensino aprendizagem".

Para o governante, "o ensino politécnico tem uma oportunidade única para poder desenvolver carreiras
novas e poder criar atividades de ensino aprendizagem. Se fizeram o percurso até aqui, e conseguiram
fazer tantos milagres, em tantas zonas do país, desenvolvendo o ensino politécnico, agora é preciso dar-se
mais um passinho para se continuar a dignificar os portugueses que precisam de nós", sublinhou. Manuel
Heitor, que por diferentes momentos afirmou que não há instituições de ensino superior a mais no nosso
país, fez questão de sublinhar que "o ensino politécnico é uma opção de política, que nem sempre foi
opção dos partidos que lideram o governo. Enquanto não tivermos um ensino superior mais alargado e
com mais conhecimento, no qual o ensino politécnico é perfeitamente crítico e terá a sua importância, não
teremos um país mais desenvolvido".

O ministro falou também de coesão territorial: "Temos politécnicos em 54 concelhos e isso é mais uma
valia para o país. Não é possível ter-se uma estratégia de coesão territorial para o país sem termos um
ensino politécnico mais forte". Esta mensagem viria a ser reforçada, no passado dia 18, em Bragança,
onde o politécnico local tem feito um grande esforço na captação de alunos internacionais e estrangeiros.
"Decidi vir simbolicamente a Bragança, já que o IPB fez um esforço para atrair alunos estrangeiros, que
hoje aqui vivem com as suas famílias e constroem a suas vidas, num ambiente estimulante para as artes,
cultura e o conhecimento", destacou Manuel Heitor.

Manuel Heitor aproveitou a sua presença em Bragança para desmistificar a questão do despacho de
fixação de vagas no ensino superior público para o próximo ano letivo, no qual o Governo propõe a
redução de vagas nas instituições de ensino superior de Lisboa e Porto em 5% do total face aos três anos
letivos anteriores. "Nesta matéria, o não fazer nada é a pior coisa que pode haver. Temos que
experimentar novas ideias e as medidas que temos tomado resultaram de um diálogo muito grande e forte
depois de quase um ano a debater sobre o futuro do ensino superior em Portugal e sempre em diálogo
com estudantes, com as instituições e com os dirigentes ". No seu entender, a concentração de estudantes
em Lisboa ou no Porto não é boa para o país e não é boa para "Portugal no mundo".
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